
EREVERKLARING AFSLUITING DOSSIER

maatschappelijke zetel: Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw, Buro & Design Center, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel
0416 377 646 RPR Brussel ● www.acerta.be

1.    IDENTITEIT
rijksregisternummer ACCCCCDCCDCB

naam + voornaam ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB 

straat + huisnummer ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB  

postnummer + gemeente ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB 

telefoon ACCCCCCCCCB
e-mail ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB

2.    VERKLARING (verplicht)

Ik verklaar op eer:
P dat ik elke zelfstandige beroepsactiviteit definitief heb stopgezet;

P dat ik geen werkend vennoot meer ben en in die hoedanigheid geen bezoldiging of voordelen in natura geniet;

P dat ik elk bezoldigd of onbezoldigd mandaat heb neergelegd;

P dat ik een vervroegd pensioen geniet of de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt en enkel een onbezoldigd mandaat bekleed;

P dat ik mijn land- en/of tuinbouwactiviteit beperk tot de wettelijk voorziene oppervlaktes (zie keerzijde);

P dat ik geen activiteit heb als meewerkende partner;

P dat ik als meewerkende partner een statuut heb dat gelijkwaardig is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Ik voeg de nodige bewijsstukken bij deze ereverklaring (overzicht zie keerzijde).

afsluitdatum ACDCDCCCB
3.    AANVRAAG GELIJKSTELLING ZIEKTE (voorwaarden zie keerzijde)

£ Ik heb mijn activiteit volledig stopgezet en vraag om volgende periode van ziekte gelijk te stellen met een periode van beroepsactiviteit.

begindatum ACDCDCCCB
einddatum ACDCDCCCB

4.    AANVRAAG VOORTGEZETTE VERZEKERING (voorwaarden zie keerzijde)
£ Ik heb mijn activiteit volledig stopgezet en vraag de voortgezette verzekering aan.

Vermoedelijke ingangsdatum 
pensioen ACDCDCCCB

begindatum ACDCDCCCB
einddatum ACDCDCCCB

5.    AANVRAAG FAILLISSEMENTSVERZEKERING (voorwaarden zie keerzijde)
£ Ik nam kennis van de voorwaarden voor de faillissementsverzekering en vraag u om mij het aanvraagformulier toe te zenden.

6.   ONDERTEKENING

Ik ben op de hoogte van het feit dat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) de juistheid van deze 
verklaring kan onderzoeken en dat valse of tegenstrijdige verklaringen strafbaar zijn.
Ik verbind mij ertoe elk element dat mijn dossier kan wijzigen binnen de 14 dagen aan Acerta  te melden.

ondertekeningsdatum ACDCDCCCB

handtekening

9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 100  tel. 053-21 38 59 3000 Leuven, Diestsevest 14  tel. 016-24 52 19 
2610 Antwerpen-Wilrijk, Groenenborgerlaan 16  tel. 03-829 23 10 6800 Libramont, Avenue Herbofin 1  tel. 061-23 98 65 
4671 Blégny-Barchon, Parc Artisanal 11-13  tel. 04-256 95 08 2500 Lier, Gasthuisvest 9  tel. 03-491 84 34 
8000 Brugge, Langestraat 21  tel. 050-44 31 60 1435 Mont-Saint-Guibert, Axisparc, Rue Dumont 5  tel. 010-23 59 20 
1020 Brussel, BDC, Heizel Esplanade PB 65  tel. 02-475 45 00 2800 Mechelen, Van Benedenlaan 73  tel. 015-40 42 40 
6010 Charleroi, Espace Sud, Espl. Magritte 5   tel. 071-29 75 11 5100 Jambes-Namur, Chaussée de Liège 140  tel. 081-24 01 80 
9200 Dendermonde, Noordlaan 148  tel. 052-21 92 11 8400 Oostende, Vijverstraat 47  tel. 059-34 10 60 
9000 Gent, Opgeëistenlaan 8/201  tel. 09-264 12 20 8800 Roeselare, Clinton Park, Ter Reigerie 11  tel. 051-24 66 27 
3500 Hasselt, Kunstlaan 16  tel. 011-24 94 30 9100 Sint-Niklaas, Grote Peperstraat 4  tel. 03-780 74 50 
8500 Kortrijk, Grote Markt 19  tel. 056-62 19 14 2300 Turnhout, Patersstraat 100  tel. 014-40 02 50 
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Bewijsstukken
Uw dossier kan enkel afgesloten worden als u een officieel bewijsstuk bij dit document voegt.

Personen met een beroepsactiviteit in eigen naam (éénpersoonszaak, vertegenwoordiger, …)
o   een fotokopie van de doorhaling van de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen).  Hiervoor kan u contact 

opnemen met uw plaatselijk Acerta-kantoor;
o   een bewijs van de doorhaling van uw BTW-nummer.  Hiervoor kan u contact opnemen met uw plaatselijk Acerta-kantoor;
o   een attest met vermelding van de stopzettingsdatum afgeleverd door de firma, maatschappij of instelling waarvoor u 

beroepsprestaties leverde; 
o   landbouwers laten hun handtekening wettigen door het gemeentebestuur.
Mandatarissen (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, …), werkende vennoten en bedrijfsleiders
o   een fotokopie van de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad waaruit het ontslag als mandataris blijkt of een 

fotokopie van het ondertekende verslag van de (buitengewone) algemene vergadering waaruit het ontslag blijkt; 
o   een fotokopie van het aandelenregister waaruit de overdracht van de aandelen blijkt. Bij behoud van aandelen (= stille 

vennoot) bezorgt u een attest van het bevoegd orgaan van de vennootschap waarin de stopzettingsdatum als werkend 
vennoot wordt bevestigd; 

o   een attest van het bevoegd orgaan van de vennootschap waarin de stopzettingsdatum als bedrijfsleider wordt bevestigd; 
o   een fotokopie van de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de notariële akte waaruit de sluiting van de 

vereffening van de vennootschap blijkt; 
o   een fotokopie van de pensioenbeslissing en een bewijs van het onbezoldigd mandaat …
Helper
o   de zelfstandige waarbij u hielp, vermeldt naast uw handtekening: “echt verklaard” gevolgd door zijn/haar naam en 

handtekening
Meewerkende partner
o   de meewerkende partner met een eigen statuut levert een bewijs van dat statuut. Dit kan een fotokopie van een loonstrook 

zijn, een bewijs van de uitbetaling van een uitkering, …

Andere instanties verwittigen ?
Acerta kan in uw plaats contact opnemen met de bevoegde instanties om volgende vergunningen af te sluiten: registratie 
aannemer, FAVV of vergunning beenhouwer/spekslager.  Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijk Acerta-kantoor.

Land- en tuinbouwers: beperking van de teeltoppervlakte
Om een dossier te kunnen afsluiten moet de land- en/of tuinbouwactiviteit beperkt worden tot:

a) 1 ha gewone landbouwteelten (of maai- of grasweide);
b) 35 a gewone boomgaard (17,5 a in combinatie met andere teelten);
c) 15 a groenten, tabak, hop, geneeskrachtige planten of intensieve boomgaard;
d) 12,5 a boomkwekerij of rijsbos;
e) 10 a witloof (wortelteelt en beddingen voor snelteelt);
f) 3 a bloemen en sierplanten;
g) 200 m² serres;
h) 17,5 a van verschillende teelten zoals vermeld onder b) tot en met g) - de grens van de afzonderlijke teelten wordt niet

overschreden;
i) 1 ha van verschillende teelten zoals vermeld onder a) tot en met h) - de grens van de afzonderlijke teelten wordt niet

overschreden.

Gelijkstelling ziekte
Een gelijkstelling wegens ziekte houdt in dat u uw rechten op kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen behoudt zonder 
betaling van bijdragen. U kan deze gelijkstelling wegens ziekte aanvragen indien u: 
o   bij de aanvang van de gelijkstelling minimum 1 kwartaal zelfstandige in hoofdberoep was en dit kwartaal betaald hebt; 
o   elke zelfstandige activiteit hebt stopgezet (de activiteit mag niet door derden in uw naam worden verder gezet); 
o   arbeidsongeschikt erkend bent door de medisch adviseur van het RIZIV.
Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn.

Voortgezette verzekering
Een zelfstandige die gestopt is met zijn activiteit kan zijn rechten mits betaling blijven vrijwaren.  Indien u alleen uw rechten in de 
ziekteverzekering wil vrijwaren, neemt u best contact op met uw mutualiteit.
Indien u bijkomende rechten inzake pensioen en kinderbijslag wil vrijwaren, kan u voortgezette verzekering aanvragen indien u:  
o   de 4 kwartalen voorafgaand aan de stopzetting sociale bijdragen in hoofdberoep betaalde;  
o   de aanvraag indient vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de voortgezette verzekering 

mogelijk is.

Faillissementsverzekering
De faillissementsverzekering voorziet in de uitbetaling van een uitkering gedurende 12 maanden en in het behoud van het recht 
op geneeskundige zorgen en op gezinsbijslagen gedurende 4 kwartalen vanaf het kwartaal volgend op het faillissementsvonnis. 
U kan faillissementsverzekering aanvragen indien u:
o   zelfstandige in hoofdberoep was in de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal volgend op dat van het faillissementsvonnis;  
o   vanaf het faillissementsvonnis geen beroepsactiviteit meer uitoefent, geen rechten opent op een eigen rustpensioen of op 

uitkeringen via het statuut van de (overleden) huwelijkspartner;  
o   uw hoofdverblijfplaats in België heeft; 
o   geen strafrechtelijke veroordeling heeft gehad.
U kan slechts éénmaal genieten van de faillissementsverzekering. 
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